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CONCURSO PÚBLICO 
RETIFICAÇÃO EDITAL N.º 001/2016 

 ANEXO II  
 

A Comissão Organizadora do Concurso Público, RESOLVE Retificar o conteúdo 
específico do cargo 012 - Psicopedagogo Edital N.º 001/2016, Prefeitura Municipal de Murici 
dos Portelas, Anexo - II. 
 
Onde lê: 

PSICOPEDAGOGO: Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica. 
Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e interpretação de resultados. 
Políticas de saúde no Brasil: implicações nas práticas clínicas. Técnicas de entrevista. 
Psicologia do desenvolvimento. Psicopatologia geral. Processo saúde/doença e suas 
implicações socioculturais. Impacto diagnóstico/processo de adoecimento/enfrentamento da 
doença e adesão ao tratamento. Práticas interventivas clínicas e demandas sociais; 
Psicossomática. Psicologia social e psicologia sócio histórica. Psicologia institucional. Equipes 
interdisciplinares. Psicoterapia breve. Teorias e técnicas psicológicas: Psicanálise/ Gestalt 
Terapia/ Behaviorismo/ Reich/ Cognitivo-comportamental. Psicoterapia familiar: teoria e 
técnica. Psicoterapia de grupo. Álcool, tabagismo, outros tipos de dependência química e 
redução de danos. A clínica da terceira idade. Saúde do trabalhador: conceitos e práticas. 
Código de Ética Profissional dos Psicólogos e legislação profissional vigente. 

 
Leia-se: 
PSICOPEDAGOGO: Especificidade e Conceituação da Psicopedagogia: Psicopedagogia 
como área de atuação, de conhecimento e de pesquisa; Objeto de estudo e âmbito de 
atuação da Psicopedagogia; Bases teóricas e organização interdisciplinar; Fundamentos da 
prática: diferentes abordagens, diferentes estilos de ensinar e aprender, Ética do trabalho 
psicopedagógico. Psicopedagogia e áreas do conhecimento: Desenvolvimento cognitivo e 
processos de pensamento lógico-matemático; Desenvolvimento emocional e afetivo e 
implicações na aprendizagem; Aprendizagem: diferentes conceitos e suas articulações com 
áreas de Educação e Saúde; A etiologia dos problemas de aprendizagem; Psicopedagogia e 
Contextos de Aprendizagem; Psicopedagogia e contexto familiar; Educação e aprendizagem: 
políticas educacionais, inclusão, sociedade e ideologia; Psicopedagogia e contexto 
institucional educacional; A Clínica Psicopedagógica como contexto de aprendizagem. 
Diagnóstico e Intervenção psicopedagógica; Fundamentos do diagnóstico psicopedagógico 
nos vários contextos; Fundamentos da intervenção psicopedagógica nos vários contextos; 
Instrumentos de avaliação; Avaliação dos aspectos dinâmicos e psicossociais; Integração 
entre diagnóstico e intervenção; Marcos Políticos – Legais da Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva; Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 
 

 
Murici dos Portelas, 11 de Março de 2016. 

 
Comissão Organizadora de Concurso 


